Engageret og erfaren socialpædagog til deltidsstilling på STU v/GAIA Akademi
Da vores nuværende STU-pædagog har fået nye opgaver på GAIA, søger vi en engageret
og erfaren socialpædagog, der har lyst og evne til at være med til at udvikle og dygtiggøre
unge med særlige behov.
Kan du:
•
•
•

Tilrettelægge og udføre socialpædagogiske uddannelsesaktiviteter inden for dansk,
matematik og livsfag?
Arbejde selvstændigt og samtidig være en del af holdet på en farverig og
tværprofessionel arbejdsplads?
Arbejde struktureret og samtidig være omstillingsparat?

Hvem er vi?
GAIA Museum Outsider Art er et specialmuseum med fokus på outsiderkunsten. Det blev
grundlagt i 2002. GAIA Museum rummer en internationalt anerkendt samling og arbejder
både internationalt, nationalt og lokalt med outsiderkunst.
GAIA Museum er også en arbejdsplads for mennesker med særlige behov, der arbejder i
beskyttet beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud. Der drives kantine,
konferenceudlejning, café, butik, kreativt værksted, design værksted, fotografik værksted
og rammeværksted. Husets opgaver løses i samarbejde mellem medarbejdere med
særlige behov og faguddannet personale.
Kunstakademiet GAIA Akademi udspringer af GAIA Museum og blev i 2012 en selvstændig
socialøkonomisk virksomhed for at kunne tilbyde særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse
(STU). Akademiet er i dag atelier for omkring 20 kunstnere og et STU hold med
gennemsnitligt 5-10 elever.
STU på GAIA giver mulighed for at udvikle færdigheder inden for kunstneriske eller
praktiske fagområder. Du skal stå for de to dages pædagogiske holdaktiviteter inden for
dansk, matematik og livsfag.
Derud over suppleres STU´uddannelsen af tre dages praktik hver uge, som eleven har på
den linje, der passer bedst til elevens interesser og ønsker. Linjerne er: Kunst, FotoGrafik,
Kreativt Værksted, Design- & Rammeværksted, Udehold, Butik & Service, Køkken &
Kantine samt Café.
STU´en tilbyder eksterne praktikker i løbet af uddannelsen. Vi samarbejder blandt andet
med Regionshospital Randers og Randers Statsskole, hvor vi har udehold, og VIA
University, hvor vi driver kantine.

Den ideelle ansøger

•

•

•
•

•

•

•
•

Er uddannet socialpædagog med stor praktisk erfaring fra arbejdet med unge
mennesker med særlige behov primært udviklingshæmning, autisme, ADD/ADHD,
Downs Syndrom eller psykisk sårbarhed
Evner at differentiere de pædagogiske aktiviteter i en elevgruppe, herunder at
skabe struktur og tydelige rammer for såvel den enkelte elev som elevgruppen som
helhed
Har erfaring med og evner for klasserumsledelse og organisering
Har erfaring med at få unge mennesker i praktik som led i en erhvervsafklaring og
kan koble udvikling af praktiske færdigheder på STU’en med muligheder med
afprøvning i eksterne praktikker
Er praksisorienteret i sin tilgang og er god til at finde på små kreative projekter
samt kan koble sig på andre projekter og ideer i huset – f.eks. GAIA Museums
særudstillinger eller de kreative workshops og skoletjenester, som vi arrangerer for
børn og unge
Arbejder målrettet med at sætte både kort- og langsigtede mål, lave
uddannelsesplaner og formår at følge de aftalte indsatser, og indgår i et godt og
konstruktivt samarbejde med UU-vejledere, socialrådgivere og øvrige
samarbejdspartnere
Er god til at samarbejde med husets øvrige personale f.eks. omkring de
STU´elever, der har en praktisk linje på et af GAIA Museums værksteder
Er stærk både i relations-, kommunikations- og dokumentationsarbejde.

Personlige kvalifikationer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Et anerkendende menneskesyn
Forståelse for at ting tager tid
Tydelighed i det pædagogiske arbejde
God til at inddrage og skabe tydelige rammer
Vedholdende og god til at motivere
En god rollemodel
Serviceminded i forhold til gæster og besøgende i huset
Stabil, rolig og robust
Ansvarlig, hjælpsom og praktisk anlagt
God til at planlægge arbejdet
Fleksibel og humoristisk
Har æstetisk sans

Praktiske forhold
Det er en deltidsstilling på 12 timer pr. uge. Arbejdstiden er to hverdage fra kl. 9-14.
Derud over er der to timer pr. uge til forberedelse, dokumentation og opfølgningsarbejde.
Disse placeres efter aftale med GAIAs leder og Akademiets øvrige personale.
Ansøgere med kørekort foretrækkes, idet kørselsopgaver må påregnes for eksempel når
STU-holdet skal på ture. Hvis du har egen bil og er villig til at bruge den i arbejdet, er det
en fordel.
Løn- og ansættelsesvilkår svarende til gældende overenskomst. Ansættelsen er omfattet
af tre måneders prøvetid.

Vil du vide mere?
Ønsker du flere oplysninger om stillingen, kan du kontakte GAIAs leder Anna Noe Bovin
tlf. 20 47 88 32 eller anna.noe.bovin@randers.dk
Du kan også læse mere på www.gaiaakademi.dk og www.gaiamuseum.dk

Ansøgningsfrist
Vi ser frem til at modtage din ansøgning vedlagt relevant dokumentation senest 13.
december 2020. Sendes til anna.noe.bovin@randers.dk
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 51.
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